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1. INTRODUCERE 

Regulamentul (UE) nr. 168/2013
1
 stabilește limitele de emisii pentru etapele Euro 4 și Euro 5, 

precum și cerințele tehnice și procedurile de încercare asociate etapei Euro 5, pentru a oferi 

producătorilor de vehicule și industriei furnizorilor de o previzibilitate a planificării pe termen 

lung
2
. El formează, împreună cu cele patru acte delegate și de punere în aplicare ale sale

3
, un 

pachet cuprinzător de măsuri privind siguranța, controlul emisiilor și introducerea pe piață a 

acestor vehicule.  

Anexa IV la regulament stabilește calendarul introducerii diferitelor încercări și a altor cerințe 

tehnice în ceea ce privește omologarea de tip. Astfel, la 1 ianuarie 2016 au fost introduse 

limite de emisii Euro 4 pentru vehiculele noi din anumite subcategorii, însă aceste limite au 

devenit obligatorii pentru toate tipurile de vehicule noi abia la 1 ianuarie 2017.  

În ceea ce privește limitele de emisii Euro 5, regulamentul prevede că acestea devin 

obligatorii pentru toate tipurile de vehicule noi din toate subcategoriile începând cu 1 ianuarie 

2020. 

Pentru a sprijini această abordare în două etape, articolul 23 alineatul (4) din regulament 

prevede obligația Comisiei de a efectua un studiu privind efectele asupra mediului prin 

intermediul unei analize a modelării, a fezabilității și a rentabilității efectuate pe baza celor 

mai recente date disponibile. 

Obiectivul acestui studiu, astfel cum s-a subliniat în articolul menționat mai sus, este de a 

evalua și de a confirma fezabilitatea și rentabilitatea limitelor emisiilor Euro 5. Prin colectarea 

și analizarea celor mai recente date disponibile și a rezultatelor cercetării, studiul ar trebui să 

susțină adoptarea unor măsuri politice suplimentare care să modifice și să completeze cadrul 

                                                 
1 Regulamentul (UE) nr. 168/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 ianuarie 2013 privind 

omologarea și supravegherea pieței pentru vehiculele cu două sau trei roți și pentru cvadricicluri (JO L 60, 

2.3.2013, p. 52). 

2 Dispozițiile privind etapa Euro 4 s-au bazat pe o evaluare a impactului realizată de Comisie și au fost 

justificate în detaliu de aceasta [SEC(2010) 1152].  

3  Regulamentul delegat (UE) nr. 134/2014 al Comisiei din 16 decembrie 2013 de completare a 

Regulamentului (UE) nr. 168/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind cerințele referitoare 

la performanțele de mediu și ale sistemului de propulsie și de modificare a anexei V la acesta (JO L 53, 

21.2.2014, p. 1). 

 Regulamentul delegat (UE) nr. 44/2014 al Comisiei din 21 noiembrie 2013 de completare a Regulamentului 

(UE) nr. 168/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește construcția vehiculelor și 

cerințele generale pentru omologarea de tip a vehiculelor cu două sau trei roți și a cvadriciclurilor (JO L 25, 

28.1.2014, p. 1).  

 Regulamentul delegat (UE) nr. 3/2014 al Comisiei din 24 octombrie 2013 de completare a Regulamentului 

(UE) nr. 168/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește cerințele de siguranță în 

funcționare a vehiculului pentru omologarea vehiculelor cu două sau trei roți și a cvadriciclurilor ( JO L 7, 

10.1.2014, p. 1–12). 

 Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 901/2014 al Comisiei din 18 iulie 2014 de punere în aplicare a 

Regulamentului (UE) nr. 168/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind cerințele 

administrative pentru omologarea și supravegherea pieței pentru vehiculele cu două sau trei roți și pentru 

cvadricicluri (JO L 249, 22.8.2014, p. 1-202); text cu relevanță pentru SEE. 

http://ec.europa.eu/smart-regulation/impact/ia_carried_out/docs/ia_2010/sec_2010_1152_en.pdf
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existent. Prin urmare, articolul 23 alineatul (4) definește în mod clar domeniul de aplicare al 

studiului privind efectele asupra mediului.  

Studiul efectului asupra mediului a fost comandat unui consultant extern - un consorțiu 

condus de TNO
4
 - în urma unei invitații de participare la procedura de ofertare. Raportul final 

al studiului a fost prezentat la 18 mai 2017 și aprobat de Comisie la 20 iulie 2017. 

Pe baza rezultatelor acestui studiu și în conformitate cu obligația care îi revine în temeiul 

articolului 23 alineatul (5), Comisia prezintă Parlamentului European următorul raport. Acesta 

vizează următoarele aspecte:  

 analiza fezabilității și a rentabilității datelor de punere în aplicare a nivelului Euro 5; 

 analiza caracterului adecvat al limitelor de emisii Euro 5 menționate în anexa VI și 

pragul OBD menționat în anexa VI la regulament din perspectiva celor mai recente 

date disponibile; 

 analiza cost-beneficii a introducerii preconizate a sistemelor OBD II la nivelul Euro 5 

pentru (sub)categoriile L3e, L5e, L6e-A și L7e-A și 

 

 revizuirea kilometrajului privind durabilitatea pentru nivelul Euro 5 menționat în 

anexa VII partea A și a factorilor de deteriorare pentru nivelul Euro 5 menționați în 

anexa VII partea B la prezentul regulament. 

Anexa V la Regulamentul (UE) nr. 168/2013 enumeră cele opt tipuri de încercări la care sunt 

supuse vehiculele din categoria L în timpul procesului de omologare de tip. În cadrul 

studiului, cinci dintre aceste încercări (tipurile I, II, III, IV și VII) au fost efectuate pe un 

număr mare de vehicule din categoria L în diferite medii, pentru a obține informații de bază 

privind performanța vehiculelor în ceea ce privește emisiile și componentele lor individuale. 

Rezultatele au fost utilizate pentru a examina eficacitatea potențială a diferitelor opțiuni de 

politică, a oferi contribuții pentru abordările bazate pe modelare adoptate în cadrul studiului și 

pentru a valida principalele concluzii stabilite. 

Informațiile astfel obținute au constituit, de asemenea, baza unui model specific de analiză a 

rentabilității pentru evaluarea costurilor societale ale opțiunilor de politică în cadrul etapei 

Euro 5 și a etapelor ulterioare, și anume pentru a stabili dacă anumite opțiuni au ca rezultat un 

beneficiu net sau o pierdere pentru societate, în termeni monetari. În contextul studiului, o 

opțiune generează un beneficiu net în cazul în care economiile de mediu, convertite în termeni 

monetari, depășesc costurile de investiții și de punere în aplicare. 

Per ansamblu, concluziile studiului au indicat o evaluare pozitivă a raportului cost/beneficii al 

dispozițiilor privind Euro 5 din legislația UE și au indicat o bună fezabilitate tehnică a etapei 

Euro 5. Concluziile detaliate ale studiului au fost publicate în raportul „Studiul efectelor 

etapei de mediu Euro 5 pentru vehiculele din categoria L”
5
. 

                                                 
4   www.tno.nl  

5  https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/f3f268fc-943f-11e7-b92d-

01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-37961262 

http://www.tno.nl/
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/f3f268fc-943f-11e7-b92d-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-37961262
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/f3f268fc-943f-11e7-b92d-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-37961262
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Pe baza constatărilor stabilite, studiul a subliniat, de asemenea, posibilele domenii în care se 

pot aduce îmbunătățiri dincolo de etapa Euro 5, în special în ceea ce privește încercarea 

privind conformitatea în funcționare, cerințele privind emisiile în afara ciclului (OCE) și 

limitele privind numărul de particule emise pentru anumite categorii. Cu toate acestea, ar 

trebui să se efectueze un studiu aprofundat privind fezabilitatea și rentabilitatea unor astfel de 

măsuri, înainte de a se lua în considerare transpunerea acestora în instrumentele de politică.  

2. EVALUAREA EFECTELOR ASUPRA MEDIULUI ALE EURO 5 

Informațiile privind emisiile au fost colectate utilizând șapte tipuri de încercări care fac parte 

din procedura de omologare de tip pentru vehiculele din categoria L. Această secțiune rezumă 

principalele constatări și evidențiază domeniile în care legislația UE ar putea fi îmbunătățită 

din perspectiva acestor constatări. 

2.1. Evaluarea limitelor de emisii Euro 5
6
 și procedurile de încercare  

În scopul omologării de tip, producătorul trebuie să demonstreze că vehiculele, sistemele sau 

componentele îndeplinesc cerințele și procedura de încercare prevăzute în Regulamentul (UE) 

nr. 168/2013 și în cele patru acte delegate și de punere în aplicare ale acestuia. Trebuie 

efectuate mai multe tipuri de încercări, fiecare având ca obiect o cerință specifică (de 

exemplu, tipul de încercare VII se referă la emisiile de CO2). Pe parcursul studiului efectelor 

asupra mediului pentru etapa Euro 5, au fost evaluate tipurile de încercări menționate mai sus. 

2. 1. 1 Evaluarea încercării de tipul I - Emisiile de evacuare după pornirea la rece și limite 

generale Euro 5  

Încercarea de tipul I a fost utilizată pentru a evalua caracterul adecvat al „ciclului de încercare 

armonizat la nivel internațional pentru motociclete (WMTC)” pentru toate vehiculele din 

categoria L, precum și al limitelor Euro 5, în conformitate cu articolul 23 din Regulamentul 

(UE) nr. 168/2013. WMTC este un sistem de cicluri de conducere utilizat pentru măsurarea 

consumului de combustibil și a emisiilor la motociclete. Acesta a fost elaborat în cadrul 

Forumului mondial pentru armonizarea regulamentelor privind vehiculele al ONU și a fost 

introdus în Regulamentul (UE) nr. 168/2013 pentru aplicarea în cazul motocicletelor mai mari 

într-o primă etapă, în scopul extinderii utilizării WMTC la alte vehicule din categoria L. 

Extinderea WMTC la alte vehicule din categoria L se bazează pe ideea că utilizarea 

vehiculelor în zonele urbane congestionate este mai bine reflectată în WMTC decât în 

ciclurile de conducere existente și, prin urmare, unul dintre obiectivele studiului a fost acela 

de a confirma că acest ciclu de conducere poate fi într-adevăr extins la toate vehiculele din 

categoria L. 

Rezultatele studiului au stabilit că WMTC este adecvat pentru a fi utilizat în cazul tuturor 

vehiculelor din categoria L. Acesta oferă o mai bună protecție a mediului în cursul 

operațiunilor reale decât ciclurile de conducere utilizate în prezent. 

În ceea ce privește limitele Euro 5 prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 168/2013, studiul 

constată că, în general, atât limitele, cât și datele asociate pentru punerea lor în aplicare sunt 

rentabile și fezabile din punct de vedere tehnic pentru toate vehiculele din categoria L. Se pare 

că respectarea limitelor de emisii va depinde mai degrabă de îmbunătățirile tehnice decât de 

descoperirile tehnologice. În pofida creșterii costurilor asociate noilor tehnologii, avantajele 

                                                 
6  Anexa VI partea A2 la Regulamentul (UE) nr. 168/2013 

https://en.wikipedia.org/wiki/Driving_cycle
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majore pentru mediu care decurg din etapa Euro 5 vor conduce la un beneficiu monetar net 

global care ar putea depăși colectiv 330 de milioane EUR între 2020 și 2040. 

În plus, mopedele și motocicletele Euro 5 ar fi printre cele mai ecologice vehicule rutiere 

convenționale în condiții urbane. 

Totuși, studiul subliniază că, având în vedere caracteristicile și utilizările lor specifice, este 

nevoie de o perioadă de pregătire prelungită pentru următoarele trei subcategorii: 

miniautomobile (L6e-B), mopede cu trei roți proiectate pentru scopuri utilitare (L2e-U) și 

motociclete „enduro” și „trial” (L3e-AxE; L3e-AxT).  

În ceea ce privește miniautomobilele și mopedele cu trei roți proiectate pentru scopuri 

utilitare, evaluarea impactului efectuată de Comisie la 4 octombrie 2010, înainte de adoptarea 

Regulamentului (UE) nr. 168/2013, a evidențiat deja cota lor de piață limitată proporțional cu 

flota de vehicule din categoria L, precum și kilometrajul mediu anual scăzut al acestora
7
. 

Raportul asociat studiului a furnizat date pentru anul 2015, care confirmă existența unei cote 

de piață reduse a miniautomobilelor (27 000 de vehicule) comparativ cu piața totală pentru 

categoria L (1,2 milioane de vehicule), de doar 2,25 %
8
. Prin prisma acestei evaluări, Comisia 

a concluzionat că nu s-a înregistrat o evoluție semnificativă a cotei de piață a 

miniautomobilelor de natură să influențeze concluziile evaluării impactului realizate în 2010.  

În plus, după cum s-a constatat deja în evaluarea inițială a impactului din 2010, producătorii 

de miniautomobile sunt IMM-uri înființate adesea în regiuni care nu dispun de o rețea 

industrială dezvoltată și care au resurse limitate pentru cercetare și dezvoltare. 

Miniautomobilele sunt în mare parte echipate cu motoare diesel cu aprindere prin compresie 

foarte mici. Prin urmare, nu este sigur dacă aceste motoare pot fi adaptate suficient astfel încât 

să respecte limitele de emisii Euro 5 și, chiar dacă o astfel de adaptare s-ar dovedi a fi 

fezabilă, costul ar depăși beneficiile ecologice, conducând la pierderi totale în valoare de 65 

de milioane de euro în termeni monetari. 

Pentru a se evita un astfel de impact negativ, studiul a recomandat acordarea unei perioade de 

tranziție de patru ani care să permită producătorilor de miniautomobile să își canalizeze 

eforturile și investițiile din domeniul cercetării și dezvoltării către elaborarea de tehnologii 

alternative care să acopere limitele Euro 5. 

După evaluarea suplimentară a prelungirii recomandate de studiu și luând în considerare, pe 

de o parte, obiectivele de mediu ale Comisiei și promovarea unui transport ecologic și, pe de 

altă parte, fezabilitatea tehnică și competitivitatea industriei, în special a IMM-urilor active în 

sectorul miniautomobilelor, Comisia a concluzionat că o perioadă suplimentară de doi ani ar 

fi suficientă pentru ca industria să își îndeplinească obligațiile care decurg din noile limite 

reglementare.  

Perioada suplimentară de doi ani pentru astfel de vehicule, și anume până în 2022 pentru 

vehicule noi și până în 2023 pentru toate vehiculele, ar permite în continuare producătorilor 

vehiculelor în cauză să dezvolte noi grupuri propulsoare (de exemplu, electrice sau hibride pe 

bază de benzină) și să profite de avantajele scăderii așteptate a costului de producție a 

                                                 
7
  COM(2010) 542 final, pagina 73 

8  „Studiul efectelor etapei de mediu Euro 5 pentru vehiculele din categoria L”, secțiunea 2.5.2.2, p. 54 
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bateriilor datorate creșterii producției globale. De asemenea, ea le-ar permite orașelor să 

dezvolte o infrastructură suplimentară de încărcare. Analiza rentabilității a estimat că 

beneficiile nete potențiale, ținând seama de întârzierea introducerii etapei Euro 5 pentru 

categoriile menționate mai sus, ar fi de ordinul a 230 de milioane de euro.  

Având în vedere recomandările de mai sus ale studiului, Comisia a ajuns la concluzia că 

amânarea datei de introducere a etapei Euro 5 pentru miniautomobile cu doi ani ar fi mai 

rentabilă decât aplicarea acesteia în 2020 (data de referință). Impactul negativ asupra mediului 

cauzat de timpul suplimentar de pregătire acordat pentru miniautomobile ar fi compensat după 

ce etapa Euro 5 va deveni obligatorie în 2022, deoarece, între timp, producătorii ar putea 

dezvolta vehicule mai ecologice.  

În plus, Comisia a concluzionat că introducerea etapei Euro 5 la data prevăzută din 2020 ar 

putea implica faptul că miniautomobilele ar putea pur și simplu să dispară de pe piață. Acest 

lucru ar avea consecințe economice și sociale negative, întrucât aceste vehicule răspund 

nevoilor sociale ale unui grup de persoane care nu pot obține un permis de conducere 

obișnuit, de exemplu persoanele în vârstă și persoanele cu handicap, precum și persoanele 

tinere, ca alternativă la mopede. 

În ceea ce privește motocicletele „enduro” și „trial”, raportul studiului arată că aceste vehicule 

nu sunt utilizate pentru deplasări obișnuite, ci mai ales pentru activitățile de petrecere a 

timpului liber, atât pe drumuri, cât și în afara acestora. De asemenea, acestea sunt utilizate, în 

medie, doar câteva ore pe an (echivalentul a 10-15 zile) și au un ciclu de viață scurt (4-5 ani)
9
. 

Prin urmare, studiul recomandă excluderea acestor vehicule de la cerințele etapei OBD II.  

Conform datelor furnizate de industrie, cota de piață pentru motociclete „enduro” și „trial” în 

2015 reprezintă aproximativ 2,25 % din totalul flotei din categoria L, fiind comparabilă cu cea 

a miniautomobilelor și a triciclurilor proiectate în scopuri utilitare.  

Având în vedere atât kilometrajul scăzut în timpul duratei de viață utilă a motocicletelor 

„enduro” și „trial”, cât și cota lor de piață limitată, contribuția lor la emisiile totale de poluanți 

trebuie privită ca fiind marginală. În plus, aceste vehicule au procese de producție similare cu 

cele ale miniautomobilelor. Prin urmare, întrucât studiul a recomandat acordarea unui timp de 

pregătire suplimentar pentru miniautomobile, Comisia intenționează să ofere o prelungire 

similară pentru motocicletele „enduro” și „trial”. O astfel de soluție ar permite aplicarea unui 

set consistent de norme pentru subcategoriile care prezintă caracteristici similare.  

Având în vedere cele de mai sus și în concordanță cu concluzia privind miniautomobilele, 

impactul negativ marginal asupra mediului cauzat de timpul suplimentar de pregătire acordat 

pentru motocicletele „enduro” și „trial” va fi compensat după ce etapa Euro 5 va deveni 

obligatorie în 2022, deoarece, între timp, producătorii ar putea dezvolta vehicule mai 

ecologice.  

Ca sarcină secundară, studiul a evaluat dacă este adecvat să se măsoare separat limitele pentru 

hidrocarburi nemetanice (NMHC) și pentru hidrocarburi totale (THC), astfel cum prevede în 

prezent Regulamentul (UE) nr. 168/2013. Concluzia este aceea că trebuie menținute măsurări 

separate, întrucât acest lucru permite raportarea separată a poluanților atmosferici și a 

emisiilor de gaze cu efect de seră. 

                                                 
9  „Studiul efectelor etapei de mediu Euro 5 pentru vehiculele din categoria L”, secțiunea 9.9, p. 238 
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2. 1. 2 Evaluarea încercării de tip II - Emisii de evacuare la (turație mărită la) 

ralanti/accelerare liberă 

Anexa III la Regulamentul (UE) nr. 134/2014 a introdus o procedură revizuită pentru 

verificarea emisiilor de evacuare la (turație mărită la) ralanti/accelerare liberă, pentru a alinia 

cerințele omologării de tip la alte tipuri de vehicule și pentru a fi în concordanță cu cerințele 

prevăzute de cea mai recentă legislație privind inspecția tehnică auto. Caracterul adecvat și 

buna punere în aplicare a procedurii au trebuit să fie confirmate în acest studiu.  

În general, încercarea este ușor de efectuat. Cu toate acestea, descrierea pentru stabilirea 

diferitelor viteze de rotație ale motorului în timpul încercării, astfel cum sunt descrise în 

procedura din anexa III la Regulamentul (UE) nr. 134/2014, ar putea duce la o interpretare 

greșită de către inginerii care efectuează încercările. Studiul cuprinde recomandări tehnice 

specifice pentru îmbunătățirea descrierii încercării.  

2. 1. 3 Evaluarea încercării de tip III - Emisii de gaze de carter  

Încercarea de tip III (privind gazele de carter) din anexa IV la Regulamentul (UE) nr. 

134/2014 verifică dacă motoarele sunt construite astfel încât să împiedice evacuarea directă în 

atmosferă a combustibilului, a uleiului de lubrifiere sau a gazelor de carter fără a fi arse. 

Studiul arată că s-ar putea face unele ajustări minore pentru a îmbunătăți procedura de 

încercare stabilită în prezent în regulament, de exemplu prin adaptarea la capacitatea 

motorului a sacului de eșantionare utilizat în cadrul procedurii. Studiul recomandă, de 

asemenea, modificarea ordinii procedurilor de încercare stabilite în prezent. Aceasta va 

conduce la o îmbunătățire a calității evoluției încercării efectuate. Modificările propuse nu vor 

avea niciun efect asupra raportului global cost-beneficii. 

2. 1. 4 Evaluarea încercării de tip IV - Încercare privind emisiile prin evaporare  

Legislația pentru etapa Euro 4 a introdus dispoziții privind emisiile prin evaporare și a stabilit 

procedurile de încercare corespunzătoare pentru anumite vehicule din categoria L. Ulterior, în 

etapa Euro 5, aceste cerințe sunt extinse la toate vehiculele din categoria L. Studiul a 

determinat care dintre cele două proceduri de încercare a emisiilor prin evaporare disponibile 

prevăzute în anexa V la Regulamentul (UE) nr. 134/2014 (încercarea de permeabilitate sau 

încercarea SHED) este mai adecvată și mai rentabilă pentru tipurile de vehicule care nu au 

fost deja incluse în etapa Euro 4. Acesta concluzionează că pentru anumite vehicule din 

categoria L
10

, încercarea de permeabilitate este cea mai bună opțiune, deoarece oferă beneficii 

de mediu care, în acest caz, depășesc cu mult costurile tehnologice (beneficiul monetar net 

pentru toate vehiculele va fi de ordinul a 61 de milioane EUR). 

2. 1. 5 Evaluarea încercării de tip VII - Încercare privind eficiența energetică (emisiile de 

CO2, consumul de combustibil/de energie electrică și autonomia electrică) 

Studiul a analizat dacă încercarea de tip VII este adecvată pentru determinarea emisiilor de 

CO2, a consumului de combustibil și a autonomiei electrice pentru vehiculele hibride sau 

complet electrice. Rezultatele indică faptul că procedurile sunt adecvate. Se recomandă 

efectuarea în viitor a unui studiu privind emisiile de CO2 și consumul de combustibil ale 

vehiculelor electrice hibride din categoria L de îndată ce aceste vehicule vor fi introduse pe 

piață și vor deveni disponibile mai multe date reale. 

                                                 
10  L1e, L2e, L5e-B, L6e-B, L7e-B și L7e-C. 
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2.2. Evaluarea etapei II OBD și durabilitatea la nivelul Euro 5 

Studiul a evaluat aplicarea OBD de etapa II la nivelul Euro 5 pentru anumite subcategorii de 

vehicule din categoria L (L3e, L5e, L6e-A, L7e-A). 

Scopul introducerii cerințelor OBD pentru vehiculele din categoria L a fost nu numai 

monitorizarea performanței de mediu și furnizarea semnalelor corespunzătoare în cazul 

funcționării defectuoase a sistemului de control al emisiilor pentru proprietarul vehiculului 

prin activarea unei lămpi indicatoare pe tabloul de bord, ci și sprijinirea reparării cu succes a 

unui vehicul prin furnizarea de reparatori autorizați și independenți care să aibă acces la 

informații esențiale referitoare la vehicule. Cerințele OBD de etapa I implică monitorizarea 

circuitelor electrice și a defecțiunilor electronice ale sistemului de control al emisiilor. 

Actualizarea cerințelor prin introducerea sistemului OBD de etapa II începând cu 2020, astfel 

cum prevede articolul 21 din Regulamentul (UE) nr. 168/2013, ar permite detectarea 

degradării grave a sistemelor de grupuri propulsoare și de mediu și a componentelor acestora. 

Evaluarea a vizat câteva aspecte ale încercărilor de mediu privind sistemele OBD de etapa II, 

a evaluat fezabilitatea tehnică și rentabilitatea acestora și a propus modificări în procedura de 

monitorizare. 

Comisia este de acord cu constatările studiului care identifică monitorizarea catalizatorului și 

detectarea rateurilor de combustie ca fiind două componente esențiale care permit 

implementarea sistemului OBD de etapa II. Monitorizarea catalizatorului implică 

monitorizarea funcționării catalizatorului pe întreaga durata de viață a vehiculului. Detectarea 

rateurilor de combustie este importantă în detectarea problemelor de aprindere a motorului. 

Rateurile de combustie pot duce la emisii mai mari ale motorului, ceea ce va scurta durata de 

viață a catalizatorului, generând costuri mai mari de reparații și de întreținere și o creștere a 

poluării cauzate de vehicul. 

Studiul indică limitările tehnice ale monitorizării catalizatorului pentru anumite vehicule și 

indică faptul că nu este de așteptat ca evoluția tehnică necesară pentru punerea sa în aplicare 

să fie pregătită pentru prima rundă a punerii în aplicare a Euro 5, ci ar trebui prevăzută pentru 

anul 2024.  

Pentru detectarea rateurilor de combustie, tehnologia este deja disponibilă și poate fi obținută 

pe baza aplicațiilor pentru autoturisme. Cu toate acestea, este nevoie de o ajustare pentru a 

permite o funcție eficientă de monitorizare pentru vehiculele din categoria L, eliminând în 

același timp o falsă detectare a rateurilor de combustie. Studiul recomandă îngustarea ferestrei 

(a lățimii de bandă) pentru detectarea rateurilor de combustie și consolidarea acesteia pentru a 

elimina, pe cât posibil, impactul factorilor externi, de exemplu vibrațiile de pe suprafața 

drumului, ceea ce ar putea duce la rezultate fals pozitive. Prin urmare, luând în considerare 

recomandările, detectarea rateurilor de combustie ar putea fi pusă în aplicare până în 2020, 

astfel cum se preconizează. 

În ceea ce privește repararea cu succes a vehiculelor, studiul confirmă faptul că OBD de etapa 

II ar permite detectarea defecțiunilor catalizatorului chiar și în afara inspecțiilor tehnice 

periodice de mediu. Pentru detectarea rateurilor de combustie, codurile de eroare pot furniza 

informații utile cu privire la sursa unei posibile defecțiuni tehnice, însă studiul avertizează că 

este necesară o diagnosticare fiabilă a rateurilor de combustie pentru a evita o diagnosticare 

costisitoare a defectelor de către atelierele de reparații și întreținere. Urmând recomandările 
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făcute în cadrul studiului și ajustând fereastra în care ar trebui să se detecteze rateurile de 

combustie, riscul de a raporta o problemă falsă și, prin urmare, inutilă ar putea fi atenuate.  

Studiul a evaluat, de asemenea, raporturile de performanță în timpul utilizării (IUPR). Scopul 

IUPR este de a stabili cerințe minime de monitorizare pentru a asigura funcționarea corectă a 

sistemului OBD. De exemplu, un raport IUPR de 0,1 (10 %) înseamnă că în timpul a cel puțin 

10 % din durata totală a fiecărei călătorii reale măsurabile trebuie monitorizate componentele 

sau sistemele importante de control al emisiilor. Studiul constată că IUPR ar trebui 

implementat treptat, permițând o perioadă introductivă până în 2024, pentru a permite 

autorităților responsabile cu omologarea de tip și producătorilor să se familiarizeze cu 

funcționalitatea IUPR. Cerința ar trebui pusă în aplicare pentru vehiculele noi în 2020, iar 

pentru toate celelalte vehicule în 2021, utilizând pragurile actuale de emisie Euro 4, OBD 

etapa I (OTL I)
11

, în combinație cu un raport IUPR definit de producător.  

OTL definește limita pragului de emisii care trebuie să fie atinsă înainte de a raporta o 

defecțiune. Începând cu 2024 pentru vehiculele noi și cu 2025 pentru toate vehiculele, 

raportul minim IUPR prevăzut în prezent în etapa Euro 5 (10 %) și pragul de emisii Euro 5 

(OTL II)
12

 ar trebui să fie obligatorii. Ar putea fi luată în considerare posibilitatea de a aplica 

în viitor limite IUPR mai stricte, însă, în acest sens, ar trebui să se efectueze în prealabil un 

studiu specific cost-beneficii. 

Concentrându-se pe anumite subcategorii de vehicule din categoria L, cum ar fi motocicletele 

„enduro” și „trial”, care sunt foarte deosebite și au o durată scurtă de viață, studiul constată că 

eficacitatea OBD este discutabilă. Prin urmare, studiul recomandă extinderea exceptării 

parțiale de la OBD II existente deja pentru cvadriciclurile grele de teren și la motocicletele 

„enduro” și „trial”, care sunt foarte asemănătoare cu acestea în ceea ce privește natura și 

utilizarea. În plus, având în vedere că producătorii acestor vehicule sunt în principal IMM-uri 

cu mijloace limitate pentru cheltuieli în domeniul cercetării și dezvoltării, costurile pe care ar 

trebui să le suporte pentru a respecta dispozițiile OBD II nu ar fi compensate de avantajele 

pentru mediu, întrucât aceste vehicule au un impact marginal asupra mediului, astfel cum se 

menționează la punctul 2.1.1.  

2.3. Kilometrajele de durabilitate
13

 și factorii de deteriorare
14

 pentru Euro 5  

Comisia a solicitat o comparație între cele două cicluri utilizate pentru încercarea de 

durabilitate în conformitate cu regulamentul actual, și anume ciclul de încercare privind 

acumularea kilometrajului aprobat (AMA) și ciclul standard de drum pentru vehiculele din 

categoria L (SRC-LeCV). Scopul a fost de a determina care dintre cele două cicluri de 

durabilitate este cel mai potrivit pentru vehiculele din categoria L și reflectă mai bine 

deteriorarea în condiții de conducere reale. Concluzia studiului este că SRC-LeCV este cel 

mai adecvat în general pentru toate vehiculele din categoria L și corespunde într-o măsură mai 

mare ciclului tranzitoriu armonizat la nivel mondial (WMTC) utilizat în încercarea de tipul I 

privind emisiile. SRC-LeCV reflectă mai bine deteriorarea performanțelor privind emisiile pe 

durata de viață a vehiculului în comparație cu conducerea reală.  

                                                 
11 Praguri de emisie Euro 4, OBD etapa I [anexa VI (B1) la Regulamentul (UE) nr. 168/2013]. 

12 Praguri de emisie Euro 5, OBD etapa II [anexa VI (B2) la Regulamentul (UE) nr. 168/2013]. 

13  Anexa VII partea A la Regulamentul (UE) nr. 168/2013. 

14  Anexa VII partea B la Regulamentul (UE) nr. 168/2013. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0168&qid=1492694022161&from=RO
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Cu toate acestea, studiul a concluzionat că nu este necesară o eliminare completă a ciclului 

AMA după 2020, deoarece acesta este încă util pentru vehiculele cu profil de viteză moderat 

și redus, pentru care oferă aceeași precizie ca SRC-LeCV și a fost deja acceptat la nivel 

mondial și este utilizat de mulți ani. Din acest motiv, Comisia concluzionează că utilizarea în 

continuare a ciclului de încercare AMA pentru aceste vehicule specifice ar contribui la 

menținerea cât mai scăzută a costurilor de încercare și a sarcinilor administrative prin evitarea 

necesității de a efectua încercări duble.  

Comisia recunoaște concluziile studiului privind eliminarea treptată a ciclului de încercare 

AMA numai pentru motociclete mai mari și necesitatea de a introduce modificări minore în 

subclasifica de vehicule corespunzătoare SRC-LeCV pentru a defini mai bine subclasele în 

care se încadrează un vehicul cu caracteristici specifice (dimensiunea motorului și viteza); 

acest lucru ar permite ca SRC-LeCV să devină mai solid.  

Studiul constată că procedura matematică prevăzută la articolul 23 alineatul (3) litera (c) din 

Regulamentul (UE) nr. 168/2013, prin care vehiculele sunt supuse încercării numai după 100 

km de utilizare, nu reflectă degradarea reală a sistemului de control al emisiilor al unui 

vehicul în timpul vieții sale utile. Se recomandă eliminarea treptată a acestei metode până în 

2024 și se sugerează efectuarea unei încercări a anduranței pe stand
15

 ca metodă mai fiabilă și 

mai puțin costisitoare decât prin parcurgerea distanței integrale. Procedura de încercare a 

anduranței pe stand este deja bine stabilită și acceptată ca metodă robustă pentru determinarea 

gradului de degradare a sistemelor de control al emisiilor la alte vehicule. Cu unele ajustări 

minore, această procedură ar putea fi pusă în aplicare până în 2020.  

Studiul constată că „valorile de viață utilă” din Regulamentul (UE) nr. 168/2013 sunt în 

general adecvate pentru majoritatea categoriilor de vehicule, însă sugerează revizuirea duratei 

de viață a mopedelor. Acesta consideră că valorile actuale pentru durata de viață a mopedelor 

sunt prea mici și sugerează efectuarea unei anchete specifice de culegere a datelor pentru 

obținerea unor informații solide. De asemenea, studiul sugerează că ar fi oportun să se facă o 

propunere de adaptare la schimbările viitoare.  

3. DOMENII ÎN CARE SUNT POSIBILE ÎMBUNĂTĂȚIRI DINCOLO DE ETAPA 

EURO 5 

În constatările studiului sunt subliniate, de asemenea, posibilele domenii în care se pot aduce 

îmbunătățiri dincolo de etapa Euro 5. Sunt vizate următoarele subiecte: Cerințele privind 

emisiile în afara ciclului; Cerințele privind verificarea conformității în funcționare și o limită 

privind numărul de particule în emisii pentru anumite (sub)categorii. 

3.1. Cerințele privind emisiile în afara ciclului (OCE) 

Studiul a evaluat posibilitatea punerii în aplicare a încercării OCE pentru vehiculele din 

categoria L. Rezultatele încercărilor și analizele ulterioare au condus la următoarele concluzii:  

Este de așteptat ca cerințele OCE să fie o măsură adecvată pentru asigurarea unor emisii 

reduse ale vehiculelor din categoria L în exploatarea zilnică și să reflecte mai bine condițiile 

reale de conducere. Beneficiile anticipate sunt semnificative și depășesc costurile 

                                                 
15 Procedura de încercare a anduranței pe stand este deja utilizată pentru autoturisme; a se vedea Regulamentul 

CEE-ONU 83. 

https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/main/wp29/wp29regs/R083r5e.pdf
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/main/wp29/wp29regs/R083r5e.pdf
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suplimentare. Sistemul portabil de măsurare a emisiilor (PEMS)
16

 pare a fi metoda cea mai 

potrivită pentru măsurarea OCE. Având în vedere gama variată de vehicule din categoria L, 

vor fi necesare cerințe specifice pentru diferite clase WMTC. 

Studiul recomandă obținerea unor dovezi concludente privind viabilitatea cerințelor OCE 

pentru a pregăti introducerea acestora în legislația UE după 2020. 

3.2. Cerințele de încercare a conformității în funcționare 

Studiul a analizat necesitatea elaborării unor cerințe de încercare a conformității în 

funcționare. S-a constatat că mai multe vehicule aflate în prezent pe piață au niveluri excesiv 

de ridicate de emisii. Factorii de conformitate se află în intervalul cuprins între 1,5 și 25 

pentru emisiile de CO și 0,4 și 1,2 pentru HC și NOx. Cu toate acestea, studiul constată că 

majoritatea vehiculelor de pe piață sunt omologate în conformitate cu Directiva 2002/24/CE
17

, 

conform căreia cerințele pentru prevenirea modificărilor neautorizate nu sunt atât de stricte ca 

cele impuse de Regulamentul (UE) nr. 168/2013, discrepanțele constatate depășind chiar și 

limitele de emisii stabilite în Directiva 2002/24/CE.  

Concluziile studiului arată că introducerea unei încercări privind conformitatea în funcționare 

este fezabilă din punct de vedere tehnic și poate reprezenta o măsură eficace și rentabilă 

pentru a asigura niveluri adecvate de emisii de la vehiculele aflate în circulație pe durata lor 

de viață utilă. Cu toate acestea, studiul recomandă evaluarea în primul rând a eficacității 

măsurilor luate în etapa Euro 5 înainte de a se ajunge la o concluzie finală cu privire la 

necesitatea introducerii încercărilor privind conformitatea în funcționare și de a elabora 

detaliile tehnice ale unei astfel de proceduri.  

3.3. Limita numărului de particule emise pentru anumite (sub)categorii 

Etapa Euro 5 introduce anumite limite pentru emisiile de particule în suspensie (denumite în 

continuare „PM”) în cazul motoarelor cu injecție directă (DI), al motoarelor cu aprindere prin 

scânteie (PI) și al motoarelor cu aprindere prin compresie (CI), adică al vehiculelor diesel, la 

un nivel de 4,5 mg/km, similare celor aplicabile în cazul autoturismelor. Studiul a revizuit 

aceste limite și a evaluat posibilitatea de a introduce o limită pentru numărul de particule 

emise (PN) în cazul vehiculelor din categoria L. 

Limitele PM introduse de Regulamentul (UE) nr. 168/2013 pentru vehiculele PI, DI și diesel 

s-au dovedit a fi rentabile. În ceea ce privește posibila introducere a unei limite PN pentru 

vehiculele din categoria L, concluziile studiului arată că ar fi necesară o mai bună înțelegere a 

performanței privind emisiile acestor vehicule atunci când noi tehnologii de control al 

emisiilor vor deveni disponibile în etapa Euro 5.  

4. CONCLUZII 

Pe baza evaluării studiului și a consultărilor părților interesate vizate pe întreaga durată a 

studiului, Comisia a ajuns la următoarele concluzii finale:  

                                                 
16  Echipamentul PEMS existent trebuie dezvoltat suplimentar în vederea adaptării pentru utilizare la scară mai 

largă.  

17 Directiva 2002/24/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 18 martie 2002 privind omologarea 

autovehiculelor cu două sau trei roți și de abrogare a Directivei 92/61/CEE a Consiliului (JO L 124, 

9.5.2002, p. 1). 
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1. Evaluarea indică, în general, că limitele, datele, cerințele și procedurile de încercare 

privind emisiile Euro 5 existente prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 168/2013 sunt 

atât fezabile, cât și rentabile.  

 

2. Data introducerii etapei Euro 5 pentru miniautomobile (L6e-B), mopede cu trei roți 

proiectate pentru scopuri utilitare (L2e-U) și motociclete „enduro” și „trial” (L3e-

AxE; L3e-AxT): ajustările necesare la sistemul de control al emisiilor nu pot fi 

introduse până în 2020 într-un mod rentabil pentru motoarele montate în prezent pe 

aceste vehicule. Producătorilor ar trebui să li se acorde o perioadă suplimentară de doi 

ani pentru a trece de la grupurile propulsoare Euro 4 la etapa Euro 5 într-un mod 

rentabil pentru aceste categorii de vehicule.  

 

3. Cerințe privind sistemele OBD II: este necesar să se modifice fereastra de detectare a 

rateurilor de combustie și să se extindă perioada de timp pentru introducerea 

monitorizării catalizatorului, pentru a asigura monitorizarea exactă a sistemelor de 

control al emisiilor. 

 

4. Raporturi de performanță în timpul utilizării (IUPR) introduse în etapa Euro 5: 

raporturile IUPR ar trebui să fie puse în aplicare treptat, acordând o perioadă 

introductivă care să permită autorităților responsabile de omologarea de tip și 

producătorilor să se familiarizeze cu funcționalitatea IUPR.  

 

5. Procedura matematică de durabilitate pentru cerințele de performanță de mediu, astfel 

cum sunt prevăzute la articolul 23 alineatul (3) litera (c) din Regulamentul nr. 

168/2013: este necesară eliminarea treptată a acestei proceduri. Procedura matematică 

de durabilitate nu reflectă în mod corespunzător deteriorarea reală a performanței de 

mediu a unui vehicul pe durata vieții sale utile. În cadrul abordării matematice, 

vehiculele noi sunt conduse numai pe o distanță de 100 km, timp în care sunt supuse 

încercării, ceea ce nu reflectă uzura dispozitivului de control al emisiilor pe întreaga 

durată de viață a vehiculului. Prin urmare, această metodă nu garantează performanța 

de mediu pe întreaga durată de viață a unui vehicul. 

 

6. Ciclurile de conducere utilizate pentru cerințele de durabilitate: nu este necesară o 

eliminare completă a ciclului AMA după 2020, deoarece acesta este încă util în cazul 

vehiculelor cu profil de viteză moderată și redusă, pentru care oferă aceeași precizie ca 

SRC-LeCV. Eliminarea treptată este, prin urmare, recomandată doar pentru 

motociclete mai mari. 

 

7. Procedura privind determinarea durabilității la acumularea de kilometraj: este necesar 

să se introducă o procedură de încercare a anduranței pe stand ca alternativă la 

parcurgerea distanței integrale sau a unei jumătăți a acesteia, astfel cum se prevede la 

articolul 23 alineatul (3) literele (a) și (b) din Regulamentul nr. 168/2013.  
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În conformitate cu articolul 23 alineatele (5) și (6) din Regulamentul (UE) nr. 168/2013 și cu 

rezultatele studiului, Comisia va lua în considerare posibilitatea formulării unor propuneri 

adecvate pentru modificări ulterioare ale legislației privind omologarea de tip. 
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